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Grădina Bio AMURTEL  

     Contract de angajament: Aprilie - Decembrie 2020 
 

Prezentul contract se încheie între: 

Asociația de Ajutor AMURTEL, în calitate de producător agricol certificat bio, cu sediul în Bucuresti, Str. 
Almas 16, sector 1, reprezentată de Denise Deshaies (Didi), având cod de identificare fiscală 7411127, cu 
datele de contact email: office@amurtel.ro si mobil 0743161757; 
și 
 
Consumatorul direct (titularul contractului) ……………………………………………………………,  
 
având telefon…………………..…………… adresă e-mail ………….……………..,.............................. 
 
punct livrare/ adresa  ……….……............................................................ 
 
cosul ales ......................................................................... 
 
Conţinutul contractului 
Prezentul contract se încheie între producătorul agricol şi consumatorul direct pentru aprovizionarea 
săptămânală de la grădina de legume bio din Poienile, situată la 35 km. de Vălenii de Munte, cu un coş de 
legume alcatuit din produsele descrise mai jos și în conformitate cu Anexa 1, care este parte integrantă din 
prezentul contract. Producătorul agricol se angajează să cultive conform principiilor Agriculturii Susținute de 
Comunitate (ASC) cu referire la calitatea sanitară a produselor, respectand biodiversitatea şi mediul înconju-
rător. Agricultura susținută de comunitate implică solidaritatea între producător și consumatori și un 
angajament puternic pentru producerea unor legume bio prospete. Consumatorii sunt încurajați să viziteze 
ferma și să participe la evenimente de tip “Ziua Portilor Deschise” sau “Play Day” din satul Panatau, unde 
Asociatia își desfașoară activatile cu copii dezavantajati.  Acest lucru permite consumatorilor sa cunoasca 
direct procesul de producție al legumelor și sa obtina o imagine completa si reala cu privire la copiii care sunt 
beneficiari directi ( o parte din hrana lor fiind furnizata direct de la ferma agricola). 
 

Unul dintre avantajele de a fi parte dintr-o initiativa ASC este faptul ca toate comenzile de legume sunt expuse 
doar catre cei doi fermieri si un sofer, ajungand de la ferma direct la tine, in consecinta maximizand atat 
prospetimea lor cat si siguranta acestora. Un alt factor important este sustinerea agriculturii locale si a 
mediului rural. 

 
Preţul abonamentului şi condiţiile de plată 
Cantitatea unui Coș Familial sau Coș Super-Green este estimată pentru o familie mică de 2-3 persoane. Coșul 
Mignon este estimat pentru single-uri sau cupluri, cu un pic mai mult de jumătate din cantitatea Coșului Fa-
milial. 
 
Legume de tip varza kale și swiss chard vor fi oferite și suplimentar contra cost când sunt disponibile.  
 
 
Bifați abonamentul ales: 
 § Coș Familial (2-3 persoane): 2450 RON, plătibili sub formă de avans de  530 RON și rate de 240 RON/ 
lună timp de opt luni pe parcursul lunilor mai-decembrie.  (sau 275 RON lunar cu livrare la domiciliu) 
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 § Coș Super-Green (2-3 persoane): 2555 RON, plătibili sub formă de rate de avans de  635 RON si rate 

de 240 RON/ lună timp de opt luni pe parcursul lunilor mai-decembrie. Coșul săptămânal al acestui 
abonament include și 1 legătură de kale și 1 legătură de mangold în sezon. (sau 275 RON lunar cu livrare 
la domiciliu) 

 
 § Coș Mignon  (1-2 persoane) 1925 RON, plătibili sub formă de rate de avans de  445 RON si rate de 185 

RON/ lună timp de opt luni pe parcursul lunilor mai-decembrie. (sau 220 RON lunar cu livrare la 
domiciliu)  

 
 § Sezonul de primăvară-vară: 1350 RON, coș de legume din aprilie până-n august inclusiv; abonament 

plătibil sub forma de avans de 390 RON/lună timp si rate de 240 RON /luna timp de patru luni; (sau  275 
RON lunar cu livrare la domiciliu) 

 
 § Sezonul de toamnă-iarnă: 1350 RON, cos de legume din august pană-n decembrie inclusiv; abonament 

plătibil sub forma de rate de 390 RON/lună si rate de 240 RON/ luna timp de patru luni. (sau 275 RON 
lunar cu livrare la domiciliul) 

 
* Reducere pentru abonatii care au inceput parteneriatul dupa prima livrare in Aprilie( se va scade din avans) 
cu suma de ________ 
 
 
Plata  
Avansul trebuie achitat pana se va face prima livrare. Plațile lunare au termen scadent pana la ultima livrare 
din luna (Mai-Decembrie) in contul bancar.  
 
Plata se poate efectua în ultimul miercuri a lunii, atât în numerar, cât și prin ordin de plata în contul Raiffeisen 
IBAN: RO64 RZBR 0000 0600 1454 9629. Deținator cont Asociația de Ajutor AMURTEL Romania, 
cod de identificare 7411127, cu specificația “Coșul bio”. Dacă doresc, consumatorii pot plăti întreg 
abonamentul într-una sau două tranșe. Preţul legumelor se stabileşte în funcţie de costurile producţiei grădinii 
sociale, regăsite în bugetul întocmit în mod transparent de către asociație (afisat pe website). Prețul acestui 
abonament este stabilit pe baza acestui buget transparent de costuri și nu se schimbă pe parcursul anului.  
 
Distribuţia produselor agro-alimentare 

Distribuția coșurilor se realizează în fiecare Miercuri de către producătorul agricol la domiciliu (contra cost), 
sau  într-unul din punctele comune de distribuție din București pe care vă invităm să-l indicați prin bifare. 

*Pe durata COVID-19 toata livrarile cu excepția a doua locații de pick-up vor fi livrate la domicili-
ul dumneavoastra. Livrarile la sediul VanFruct și Centrul Morningstar sunt gratuite.  

  □  VanFruct, Str. Ion Campineanu 21 (Metrou Universitate) program 16.00 -18.00; � 

  □  Centrul Morningstar: Str. Almas 16, Sector 1 (Metrou Parc Bazilescu) program 17.00-20.00. � 

  □  Livrare la domiciliu/sediu, cu un pret livrare lunara 35 lei/luna; � 

  □  Livrari multiple (minim 3 livrari) la aceeasi adresa: transportul este gratuit. � 

 
 

Consumatorul se angajează să preia coşul în fiecare miercuri de la locul de distribuţie stabilit. În cazul in care 
nu-l poate prelua, coșul poate fi ridicat de rude, prieteni, vecini.  Coșurile neridicate NU se compensează. 
Consumatorii sunt rugați să anunțe marțea prin telefon sau prin email dacă anticipează că nu vor reuși să-și 
ridice coșul pentru a-l dona către una din inițiativele sociale AMURTEL pentru copiii din Pănătău. 
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Preconizarea conținutului lunar al celor 34-35 coșuri distribuite în fiecare miercuri:  
Cantitatiile sunt orientative și estimate  pentru un coş săptămânal  

de tip Familial sau Super-green 
* in cosul mic cantitatiile sunt aproximativ jumatate fata de Cos Familial 

 
Aprilie (1-2 coșuri: 22-29 aprilie) 
Salată verde (4 buc), rucola (100-150g), ridichi de luna (2 leg -12 buc), ceapă verde (2 leg – 12 fire), usturoi 
verde (1 leg- 6 fire), stevie/urzici (500 g), patrunjel (1 leg);  
  
Mai (4 coșuri) 
Salată verde (4 buc), baby spanac (150-250g) / rucola (100-150g),  ridichi de luna (2 leg-12 buc), ceapă verde 
(2 leg-12 fire), usturoi verde (1 leg- 6 fire), loboda/stevie/urzici/ (500 g) / swiss chard (1 leg), verdețuri 
(pătrunjel , marar -2 leg);  
 
Iunie (4 coșuri) 
Salată verde (4 buc), baby spanac (200-250g),ceapă verde (2 leg – 12 fire),  usturoi verde (1 leg- 6 fire), 
dovlecei (1-2 buc - din a doua jumătate a lunii); kale (1 leg),  roșii  & castraveți (în a 2a jumătate a lunii) (250-
500 kg), verdeturi (1 leg), plante aromatice (menta, busuioc, oregano – 2 leg). 
  
Iulie (5 coșuri) 
Roșii (2 kg), roșii cherry (250-500g), castraveți (1 kg), ardei (500g-1 kg), fasole verde (500g), dovle-
cei/zucchini (2 buc), verdețuri (1 leg) plante aromatice (2 leg cimbru, busuioc, menta, oregano). 
 
August (4 coșuri) 
Roșii (2 kg), roșii cherry (250-500g), castraveți (1 kg), ardei (1 kg), dovlecei/zucchini (2-3buc), fenicul (1 
buc), vinete (1 kg), verdeţuri (1 leg), plante aromatice (2 leg - cimbru, menta, busuioc).  
 
Septembrie (5 coșuri) 
Roșii (2 kg), roșii cherry (250-500g), castraveți (1 kg), ardei (1 kg), dovlecei/zucchini (2 buc), vinete (1 kg - 
în prima jumătate a lunii), cartofi noi (1kg), morcovi baby (5-6 buc), sfecla roșie (500g), verdeţuri (1 leg), 
plante aromatice (2 leg - cimbru, busuioc, oregano). 

Octombrie (4 coșuri) 
Rosii cherry (250-500g), ardei (500 g), cartofi (1 kg), varză (1 buc), dovlecei (2 buc), morcovi (6 buc), sfeclă 
rosie (500g), verdețuri (1 leg);  (la sfarsitul lunii) ceapă uscată (500g) dovleac (1 buc). 

Noiembrie (4 coșuri) 
Salată verde (4 buc), ridichi de luna (2 leg- 12 buc), ceapă verde (2 leg-12 fire), kale (1 leg), cartofi (1 kg), 
varză (1 buc), ceapă uscată (500 g), morcov (6 buc), sfecla roșie (500 g), dovleac (1 buc), verdeţuri (2 leg -
pătrunjel, mărar). 

Decembrie (3-4 coșuri: 2-9-16 dec) 
Salată verde (4 buc), baby spanac (500 g), ridichi de luna (2 leg-12 buc), ceapă verde (2 leg-12 fire), cartofi (1 
kg), ceapă uscată (500 g), morcov (5-6 buc), sfecla rosie (500 g), ridichi negre (1-2 buc), verdeţuri (1 leg 
pătrunjel). 

 

Obiectivele Grădinii Bio AMURTEL: 

Agricultura Susținută de Comunitate (ASC) este o formă de agricultură în care consumatorii stabilesc o relație 
personală cu un mic producător local de agricultură organică. În agricultura susținută de comunitate 
parteneriatele susțin practicile agricole de proximitate care oferă transparență și încredere în felul cum sunt 
produse legumele. Mai mult, producătorul își recuperează costurile reale de producție prin eliminarea 
intermediarilor. Grădina socială este o formă de ASC în care acționăm ca o întreprindere de inserție socio-
profesională a unui ONG. Ea a fost creată pentru a genera locuri de muncă pentru persoane vulnerabile, 
precum și legume și venituri pentru programele sale noastre sociale. Obiectivele grădinii bio AMURTEL sunt: 
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• Cultivarea hranei pentru Familia AMURTEL - centru rezidential cu 11 copiii si tineri sub 

masura de plasament din Panatau si 2 adulti cu dizabilitati intelectuali.  
• Cultivarea hranei de pranz la Izvorul Sperantei, after school cu 30 de școlari din comuna. 
• Crearea de locuri de munca pentru persoanele dezvantajate din Pănătău - Poienile. 
• Crearea de locuri de munca de tranzitie și oportunități de terapie ocupațională pentru tinerii 

care se pregatesc pentru părăsirea sistemul de protectie. 
• Promovarea agriculturii bio și durabile prin evenimente si cursuri de formare. 

 
În cazul unor calamităţi naturale (climaterice şi/sau dăunători) sau alte accidente independente de voinţa 
producătorului agricol, consumatorul direct se implică solidar împreună cu acesta. Producătorul agricol va 
înlocui pe cît de mult posibil produsele afectate cu alte produse, iar în caz de imposibilitate consumatorii vor 
împărţi echitabil costurile producţiei (aceasta însemnând că există posibilitatea ca o parte dintre produsele care 
au fost estimate să nu se regăsească în coş). Situaţia de calamitate va fi dovedită pe baza analizelor emise de 
către Direcţia Agricolă Buzău sau prin vizite realizate la Grădina Bio AMURTEL de către consumatori. 
 
In situatia in care producatorul agricol este pus in imposibilitatea de a livra cosul saptamanal pe fondul unui 
caz de forta majora si /sau caz fortuit, consumatorul direct se implică solidar împreună cu acesta. Daca 
productia este afectata din cauza unei astfel de situatii, producătorul agricol va înlocui pe cît de mult posibil 
produsele afectate cu alte produse, iar în caz de imposibilitate consumatorii vor împărţi echitabil costurile 
producţiei, de-a lungul intregii perioade contractuale  (aceasta însemnând că există posibilitatea ca o parte 
dintre produsele care au fost estimate să nu se regăsească în coş, intr-o luna si / sau in fiecare luna a 
abonamentului ales).  
Situaţia de calamitate va fi dovedită pe baza analizelor emise de către Direcţia Agricolă Buzău sau prin vizite 
realizate la grădina bio AMURTEL de către consumatori. 
 
In situatia in care Producatorul este pus in imposibilitatea de livrare a cosurilor saptamanale, pe fondul unui 
caz de forta majora si / sau caz fortuit, altul decat cel referitor la distrugerea / afectarea productiei, contractul 
se suspenda pe perioada de actiune a respectivului eveniment. 
 
In situatia in care consumatorul se afla in imposiblitatea de a ridica cosurile, pe fondul unui caz de forta majo-
ra si /sau caz fortuit ( nu se aplica situatiilor care depind de vointa si modul de actiune voluntar al consumato-
rul, de exemplu, dar fara a se limita: uita de obligatia de ridicare, se afla in concediu de odihna etc), contractul 
se suspenda pe perioada de actiune a respectivului eveniment, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau 
părţilor până la apariţia acesteia. 
 
In situatia in care, ca urmare a fortei majore si / sau cazului fortuit, oricare din parti se afla in imposibilitatea 
de a executa in integralitate contractul pe o perioada mai mare de 15 de zile, fiecare parte va avea dreptul să 
notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă 
celeilalte daune-interese. 
 
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
 
Prezentul contract s-a încheiat în data de …..………… 2020 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
Producător agricol         Consumator direct 
 
Asociația de Ajutor AMURTEL 
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